
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynków Domku Lanciego i Drwalni

Peldy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ezaborska@muzeum-wilanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00063974/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 13:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00062783/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.13. Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia?

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.1.14. Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1
ustawy,Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z
art. 101 ust. 1 ustawy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 15 miesięcy od
dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2022 r. (odbiór ostateczny), przy
czym zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy
winno nastąpić nie później niż 31 dni przed datą zakończenia umowy, t.j. do dnia 30.09.2022 r.
2. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ 
1.2. oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b do SWZ,
1.3. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3e do SWZ, 
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi
załącznik nr 7 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli
dotyczy),
3. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest zobowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w
podrozdziale XX.2. pkt 1 lit. b-e. Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu
najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy z uwagi na to, iż projekt
zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego,
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach
VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
4) kopie uprawnień potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 1.4
ppkt. 1.4.2 SWZ.

Po zmianie: 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 15 miesięcy od
dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2022 r. (odbiór ostateczny), przy
czym zakończenie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy
winno nastąpić nie później niż 31 dni przed datą zakończenia umowy, t.j. do dnia 30.09.2022 r.
2. Wykonawca składa ofertę zawierającą:
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1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ 
1.2. oświadczenia - załącznik nr 3a, 3b do SWZ,
1.3. oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3e do SWZ, 
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, na wzorze, który stanowi
załącznik nr 7 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli
dotyczy),
3. Przed zawarciem Umowy, Wykonawca:
1) jest zobowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w
podrozdziale XX.2. pkt 1 lit. b-e. Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu
najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia Umowy z uwagi na to, iż projekt
zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego,
2) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach
VAT – tzw. „biała lista" /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j.
Dz.U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców - t.j. Dz.U. z 2021 poz. 162/ (jeśli dotyczy),
3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców,
4) kopie uprawnień potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 1.4
ppkt. 1.4.2 SWZ.
4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1e do OPZ.
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